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Coroada de pleno êxito a gestão do Sr. Altredo Gar- Ano 12

cindo, para dotar Canoinhas de uma

Cooperativa T riticola
Cumprindo o que prometemos em edição passada, damos

aos noSSOS lêitores notícias mais detalhadas sobre a fundação' da
"Cooperativa Triticola Canoinhas Ltda.".

Recebendo resposta do Sr. Presidente da República, o Sr.

Alfredo Garcindo viu coroado seus esforços em pról da locali

zação em nossa cidade da Cooperativa recem-fundada. Na reunião

realizada em Mafra, com a presença do Dr. Marcelo Pimenta

Veloso, competente técnico cooperativista do Ministério da Agri
cultura, foi ouvida a voz de Canoinhas, reclamando para si o

que foi pedido aos altos dirig�ntes da Nação.
Alfredo Garcindo e Erwín Schwartz expuseram ao agrô

nomo Dr. Veloso, o quanto Canoinhas tem feito no campo trí

tícola e reclamaram a assistência do Ministério da Agricultura.
Assim, dia 31 próximo passado, na .séde da ARCA, na

presença de graride número de interessados, após a reunião pre
'liminar, onde se discutiu a formação da Cooperativa, foram esco

lhidos os dirigentes do novo orgão de interêsse da classe lavoureira.

A Cooperativa reunirá sob sua égide os triticultores de

Canoinhas e Porto União e propugnará pelo desenvolvimento da

triticulttÍra nesta zona, dando cobertura ao plantador, desde a

semeadura até a entrega do produto ao moinho.

Com uma organisação dessa natureza, com o trabalho
corajoso do homem da lavoura e uma administração honesta,
Canoinhas terá em breve uma potência no panorama coopera-
'ivista nacional.

'

Esta Cooperativa faz parte de uma rede que se estende

pelo interior sulino do Brasil, e teve sua localização aqui, 'graças
ao intenso trabalho desenvolvido pelo Presidente da ARCA, Sr.>
Alfredo Garcindo que, mais uma vez, está provando a sua deter

minação de dar a. esta terra o lugar que ela merece.

Para dirigir os destinos da- organização em apreço, foi
aclamada a seguinte diretoria:

Presidente Dr. Erwin Schwartz; Secretário Orlando Olsen;
Membros do Conselho de Administração: Herbert Ritzmann, Julio
Budant Junior e Pedro de Bastos. Membros efetivos do Conselho
Fiscal: Alvaro Mallon, Dodani Machado e José Protzech. Suplen
tes: João Sabatke, Ewaldo Zipperer e Francisco Bueno de Oliveira.

Delegados da Cooperativa na Federação: Erwin Schwartz, Herbert
Ritzmann e Julio Budant Junior.

"Correio do Norte" almeja aos dirigentes da "Cooporativa
Tritícola Canoinhas Ltda." feliz desempenho nesta missão que
fará de Canoinhas, centro de convergência dos interêsses trítí
colas da zona do planalto catarinense.

E.XTRAORDINARlA mostra

capacidadede
A •

economrca
A extraordinária recepção que tem tido a 2.a Exposição

Agro-Avícola Industrial de Canoinhas, tanto no MUnicípio como

fora dêle, é atestado pela grande procura de stands internos, áreas
externas para estacionamento de máquinas dos mais diversos usos

na lavourá.
Os grarides centros industriais e manufatureiros do Estado,

mandam diariamente representantes para esta cidade, no intuito
de consertarem as últimas medidas para suas representações atin-
jam o objetivo dos certames dessa natureza.,

'

Uma das grandes firmas que trará maquinários especiais
é a Jobrasil, cujo mostruário será um dos pontos' altos da Expo
sição. De Porto União, sabe-se que uma novel industria rnan fa
tureira fará no recinto da Exposição, demonstrações com máquinas
de lavar roupa, de sua fabricação.

Já se torna dificil atender pedidos retardatários, tendo em

vista que os stands já estão tomados em sua totalídade.;

Esta 2.a Exposição' marcará época no Estado, dado o

entusiasmo que provocou, dada a repercussão que teve a La

ExpOSição em 1953, e também, pelo que se tem observado nos

dlas que correm, quando se vê transformações de vulto nas ins

talações da ARCA.

Decorador daExpcsiçâc
Encontra-se em Canoinhas desde 20 .de outubro o Sr.

Jucy Varela alto funcionário do Instituto Nacional do Pinho, Posto
de Caçador, que a convite do Presidente da Associação Rural,
aceitou a dificil incumbencia de decorar a 2.a Exposição Agro-Aví
cola Industrial.

. O sr. Jucy Varela além de exímio desenhista é ainda no

tovel jornalista tendo já cooperado em diversos jornais de Santa

C�tarina. Sua presença na 2a Exposição é garantia de absoluto
eleito. A Associação deve ainda essa cooperação ao Dr. Claudio

��ssance de Oliveira, Chefe do Posto. do Instituto Nacional do

d
loho de Canoinhas que permitiu a vinda sr. Jucy Varela para
ecorar a nossa Festa.

,

"Correio'do N�rte" deseja "'feliz estada em nossa terra,

Pro�rietari�: t �. �AR�Al��
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

- MMéiWi&UiW rz
=

cOs casos se acumularam e por fim forçaram-rue a pedir demissão»

Surpreendidos
-

os Círculos Políticos
do sr. Nereu Ra1110scem excneracao

,

o ex-Ministro da Justiça não quiz especificar as razões da sua saída do governo -

Favoritismo desfrutado pelo deputado Leoberto Leal junto ao presidente da República
seria um dos principais motivos - A questão da nomeação de prefessores para a Fá
culdade de Direito de Santa Catarina - Os prováveis motivos do pedido de demissão,

em caráter irrevogável, formulado a Juscelino - O sr. Eurico Sales,
novo ministro da Justiça; tomou posse ontem no Catete -

A reunificação da maioria será um dos pontos principais para o novo titular
RIO, ,4 (Meridional) - O sr.

Neren Ramos não quis especi
ficar os motivos pelos quais
fôra forçado a se demitir da
Pasta da Justiça. em caráter

irrevogável. Ao ser abordado

pela nossa reportagem na tarde
de hoje, ainda não se pronun
ciara sôbre o assunto, qUE se

tornara o ponto central de tôdas
as atenções políticas, sobretudo

pelo inesperado da notícia, di

vulgada pelos canais oficiais na

noite de domingo passado.
CASOS ACUMULADOS

Diante de urna pergunta obje
tiva o senador catarinense de
clarou apenas: Os casos acumu

laram-se e por fim forçaram-me
a pedir demissão. E na carta
que .endereceí ao presidente da

República, no dia 1.0 do cor

rente, pedia a minha demissão
em caráter- irrevogável». Depois
de dar essa informação co

mentou: «E irrevogável para
.

mim é irrevogável mesmo».

Tentou o repórter o pronuncia
mento do ministrá demissio
nário transmitindo as versões
correntes nos círculos políticos
sôbre os motivos que determi
naram o seu gesto. Apenas outra
declaração lacônica recebeu do
sr. Nereu Ramos: «Quem quiser
que especule». Por fim disse o

representante catarinense que
não fôra consultado sôbre a

escolha de seu sucessor, mas a

seu respeito teceu considerações
elogiosas.

POSSIVEIS MOTIVOS
A despeito das declarações do

sr. Nereu Ramos serem cate

góricas a respeito dos motivos

que fizeram com que êle se

afastasse da Pasta da Justiça,
sua demissão obteve maior re

percussão. nos meios polítícos.
Em primeiro lugar podem ter"

sido os acontecimentos' do 5.°
Distrito Policial, que tenham

provocado a. demissão do mi
nistro da Justiça. A especulação
porém apontaram outras: O mi-.
nistro discordara dós propósitos
governamentais de reatar re-,

lações comerciais com os países
da Cortina de Ferro; desgostoso
pelo fato do Congresso não ter
levado .ern' conta os estudos da
reforma constitucional; o fra
casso das coordenações da
maioria governamental. por mo
tivo de interferência da ala

moça do PSD; por ser contrário
a que se comemorasse a data
de 11 de novembro; por fim a

nomeação de dois professores
.
de Direito de Santa Catarina.
sem que fôsse consultado pelo
presidente da República.

FAVOR ITISMO DO
ADVERSARIO

O último motivo é o que
parece ser pelo menos o prin
cipal. O ministro da Justiça fi
zera sua demissão em protesto
ao silêncio contra o favoritismo
desfrutado pelo deputado Leo
berto Leal. junto ao presidente
da República, em tudo quanto
era providência administrativa,
relacionado com o Estado de
Santa Catarina. O general Flo
res da Cunha ao tomar conhe-

cimento ria demissão do minis
tro da Justiça, teceu elogiosas
considerações a sua conduta

. política, chamando-o de «Gran
de figura da República» e dono
de probidade inatacavel. «Con
corri para que êle chegasse" f;i
presidencia da República
disse o general :Flores da Cunha,
- Dia 11 de novembro houve
no 'Ministério da Guerra um
movimento para que eu assu
misse o govêrno na qualidade
de presidente da. câmara. E
assumiria mesmo. Recusei po
rém. Disse aos generais que
pediria licença. por 30 dias, pa
ra não. ir à presidência da Re
pública».

Resultado da rifa pró Centro Espírita de Carmirrhas
Em presença de inúmeras pes- templados com os premias da

sôas no .Bar e Café Pérola no rifa Pró Construção do Centro
dia 26 de outubro p. findo, fo- Espirita de Cahoinhas:-'
ram sorteados os nomes con-

A máquina de costura «Reri
ner» destinada ao primeiro co

locado coube ao Snr. Wladislau
Brozoski, portador do número
309, Ao segundo colocado Snr.
Alfredo Schumacker, portador
do número 190 coube a bici
cleta '«Monark». O terceiro co

locado Soro Alfredo Simões Fi
lho, comerciante em Papanduva,
portador do número 223, coube
à máquina de trico «Velox»

A direção do Centro Espirita
de Canoinhas agradece a bôa
acolhida que teve do povo.

Até 20 deste a entrega
de produtos paraexposição
A Comissão Organizadora da

2a Exposição solicita, por nosso

intermédio, que os senhores ex

positores façam a apresentação
dos produtos a serem expostos
até o dia 20 do corrente, quan
do se encerrará o prazo para
arrumação dos Stands.
Essa medida visa concorrer

para o bom andamento dos ser
viços, assim como evitar atro

pelos de última hora.

Flâmulas dd 2a. Expos;ção
Encontram·se à venda nas seguintes casas: Loja das

Novidades - -Casa Erlita - Tipografia Artes Gráficas - Modas
Soulin "" J. Côrte - Bar Pérola e Associação Rural.

As flâmulas além í:le representar os' quatro setores da
'exposição, Indústria, Pecuária, Avicultura e Agricultura, cons

tituem mais uma atração para os colecionadores.
Preços: De parede Cr$ 50.00

De mesa Cr$ 100,00

«4: Direção da Escola Normal Sagrado Coração .de �esus)}
avisa que os Exames de Admissão ao Curs Ginásial se

hão de realizar em 2, 3 e 4 de D�zernbto.
. Os documentos indispensáveis são:

"

Certidão de nascimento. ;,;i

Atestado de saúde e vacina, (os 3· com firma re

conhecida)
Certificado de conclusão do Cusro Primário,
6 retratinhos 3x4.

até aO de Novembro.
·It�
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...,Inscrição
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Noticies de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Rural de Canoinhas tem a

venda os sequlntes produtos:
: Sementes de arroz, agulha e amarelão, procedencia Rgs.
Rama dec' aiplm - dos melhores produtores.
Va�ôna' contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

geralmente ataca no verão entre
os' meses de outubro a março.

Piragó Granulado - isca envenenada para matas; formigas,
sem uso de maquinas e inufensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína � para uso curativo e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trtlhadeí-"
ras e etc.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Associação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

CASA DE FRIOS
Erne Beria Adelaide Ívleerschner
Frios de, tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas

Conservas e frios em geral
Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Seleme

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa sssistêneie para
,

bici I t do pequeno concerto
sua lei e e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Pecas e accessórios
Vendas à vista ea prazo-'. .

I

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua PaQla Pereira _- Edifido próprio

..............1 .

CASA ESMALTE
RUA PAULA PEREIRA" 362

TEM AO SEU DISPÔR:

Tintas I
em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betonoI, etc., etc.

e massas Sherwin-Williams
_

fundos

martelos, torquezas, ali-
,', ", f cates, serras, cepilhos,

FO,',,r"r:fa'men'tas formões, chaves de fen-

\]'.
.

da, chaves de boca, li-
.

mas, grozas,' brocas, es
meris, pedras de afiar

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

FOGÕES ECONÔ,MICOS
-'"'=,,·�,��c=======================�

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
servires a teu Partido e à Pátria
nas urnas livres.

Café! Só Marly
,

POR MOTIVO DE MUDANÇA

VENDE-SE
1 Limousine FORD Modelo 1937,
85 HP completamente reforma
da, motor O' kilometro, pneus
novos. PREÇO DE OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez,
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAULO OLSEN
em Três Barras. ) x

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, l.ygie;:

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial. e canoinhense!

Preço de' ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Utensílios
domésticos

(!.a�4 �..tit4

. -

v. S. poderá comprar re
logios modernissimos

,

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Negócio d e Ocasião
VENDE-SE uma casa com

três datas, cercadas, no Lo
teamento Jardim Esperança .

Uma à rua Paula Pereira,
um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. õx

9.11.1957

Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Nas Vitrines da Casa Langer, miudezas tem: de
tudo. e mais um pouco.

MIUDEZAS EM GERAL

CASA LANGER

Terreno à Venda
Vendo um dos melhores da Barra Grande, distante

11 klm. desta cidade, Estrada 'Dona Francisca, com 25
alqueires cobertos de bracatinga, tendo inclusive madeiras
de lei, ervais, terra de planta e boas aguadas.

Ver e tratar na CASA SEZEFREDO, a que vende
as melhores bananas da praça pelos menores preços. �I

I Trilhadeiras à Venda
A Associação Rural de Canoinhas ,avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo
para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca tIS L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 11

Representante RO DO L F O K RO LOW
Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, se.

CIRURGIÃO DENTISTA

v.
C a f é Se h m i t t

S. já experimentou café Schmitt?·
Experimente -uma vez e então

será seu preferido I

",

VENDE·�S,E
Um caminhão chevroIet, reformado, ano de fabri

cação 1936 motor Standard ano 1938 em perfeito estado
de conservação, por preço de ocasião.

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

=I=:::::II;:::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::
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Dr.' Aristides Dteme-r

R'ODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecend?
a preferência de todos e avisa que brevemente inst�lara

anexo uma CONFEITARIA especializada com café-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JUSTIÇA
Juizo Eleitoral da

\ 8a. Zona
ELEITORAL

Canoinhas
Conclusâo do número anterior

Melânia Malkovski, Cecilia Stzcepauskí. Maria Gós Glinski, Ernesto

Roch. Nicolau Lachmann, Arlindo Schadeck, Celina Catarina Pieczar

ka, Miroslava Pleszczák, Alzira Rincão, Manoel Eleuterio Taborda,
Pedro Corrêa da Silva,' Eulesia Moreira, Augustiubo Mares, José de

Lima, Rosa Domanski, Miguel Pyrciak, Alice Maria da Silva, Ale

xandre Paula Silva, João Luiz de Lima, Maria Aliza Kohler Bauer,
Lucilia de Souza Fernandes, Herta Radatz Vick, Alfredo Pereira,
Maria Thereza Pilaty, Clotilde de Barros Franco, Pedro Kogg, Pedro

Gogola, Dionisio Menegollo, Juventina de Barros, Benedito Martinho
de Cristo, Narciso Alves Pereira, Francisca Cordeiro da Silva, Aldair
Ferreira. João Jaotsch. Brasilino Prestes de Medeiros. Francelina
Carvalho de Jesús, Victorino Genesio Ferreira, Paulina Alves dos

S�ntos, Irineu Oliveira, Waldemiro Schulka, Laura Bosse ' Schulka,
Edla Simas, José Mucbinski, José Romão Vigineski. Milton Thiem,
Walter Westphal, Valencio Machado, Pedro Schimboski, Pedro Maça
neiro, Osvaldo Marques Corrêa. Pedro Dubena, Sizimo Kuhn, Amol
do de Oliveira Godoy, Basia Stepurska Polanski, Boleslau Polanski,
Altair Sardá, Avelino dos Santos, Sessuaf Meoissuaf Polanski, Mar

garida Gostmeier, Ambrósio Ostroske; Mamiani Modeski: Darcy Ra

mos Dardin: João Maria Lishôa; Basilio Novak; Fuad Seleme; José

Ruhn; Leonardo Vielevski: Francisco Wialeski; Carlos Niejelski Gui
Ihermina Luiza Walther; Ludovico Kchecioski; Lydia Scholz; Maria

.Müller de Souza; João Batista Collaço; Justina de Carvalho Dreher;
.Adolpho Dreher: Max Koehler; Francisco Haas "de Souza; Francisco
Furtado Primo; Teofilo Zattar: Alvino Beulke; Elisabeth V. Tônnwmanu
Beulke; Victor Pereira; GUilherme Cardoso; .Ioão da Silveira; André

Soek: Alvino Francisco Buch; José Bethman; Orlendo Olsen; Osvaldo
Antonio Werka; José Montoski; Avelino Montoski: Francisco Antonio

Kohler; Oscar Frederico do Nascimento; Ana Didek; Pedro Telegins
k.i; Arnoldo Cardóso: Nery Gonçalves; Leopoldo Falgatter; Lindolfo
Hiokel; Francisco Frederico Voigt: Horst Bollmann; Januârio Mun-.
chiuski Lodovico Jubanski: Francisco Bunifácio Ferreira; Alvir da

Rocha; Conegunds Novllk; Nestor Corrêa de Oliveira; Pedro Corrêa
de Melo; Anna Setenick; Norberto de Mesquita: Alvira Hakbart:
Eduardo Pcheidt: Jusê Kuroli: Joroslau Berbek; Henrique Victor

Bartnik; Julia Berbek; Nery Cordeiro e Alfredo Bigas

Faço saber, outrosaim, às peseôas a cima relacionadas, que
poderão procurar aeus titules no Cartório Eleitoral durante o expe
diante- normal, isto é, das 9 às,12, e das 14 às 17 horas nos dias
úteis. mediante a apresentação do recibo adquirido quando na inseri

ção. Dado e passado nesta cidade de Cauoinhas. no Cartório Eleito
ral, aos 23 dias do mes de outubro de 1957. Eu, Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, Escrivão Eleitoral o datilogr afei.

O Juiz Eleitoral - Paulo Peregrino Ferreira.
Está conforme o original do que dou fé. Data supra.

O Escrivão - Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
Edital de Notificação de Jurados

o Doutor PAULO PEREGRI-
"NO FERREIRA, Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas, Estado
de Catarina, na forma da" lei, etc.
"

FAÇO SABER aOB que o pre
sente virem ou dêle conhecimento
tiverem, que havendo deaignado o

dia 26 de novembro próximo en

trante, às 11 horas, na sala das"
'audiencias, no Forum, para a ins
talação da 48. (quarta) ses 13 ã o

ordinária do Tribunal do Jmi
desta Comarca, no corrente ano,"
e havendo procedido ao sorteio dos
vinte 'e um jurados que deverão
servir na referida sessão, sorteio
este feito com ohservanoia das

disposições do Codigo de Processo
Penal Brasileiro foram sorteados
os cidadãos abaixo relacionados,
os quais convocados por este edi
tal independente de notificação
peSsoal a comparecimento pontual
naquele dia e hora e nos demais
dias seguintes, enquanto durar a

sessão até serem julgados os pro
cessos que ficàrem prontos para
julgamento na forma e sl,b as pe
nas da lei que regula o serviço
do Tribunal do Juri no Territorio
Nacional; - l°) Alfredo Pereira;
20) Alfredo Scultetus Junjor (Dr.);
30) Agenor Pdcheco; 4°) Alfredo
de Oliveira Garcindo; 5°) A uri
Ferri Pedrassani; 6°) Afonso Ludke;
70) Braulio Ribas da Cruz; 8°)

Emi!iano Uba; 9°) Esteíano Wru
bleski; 10°) Guilherme do Souza;
11°) João Batista Pacheco; 12°)
José Allage; 13°) Mieceslaw Bo
jarski ; 14°) Moacyr Lacerda No
vack: 15°) Nicolau Humenhuk;
16°) Osvaldo Trevisani; 17°) Saul
Picoli; 18°) Sady Seleme; 19°) Tufi
Nader; 20°) Uoivaido Allage e 21°)
Waldemiro Meister. A todos os

quais se convida ao comparecimen
to na forma e sob as penas da

lei, no dia, hora e local supra de

signados. E para constar mandou
passar o presente edital que vai
afixado no local de costume e

publicado na imprensa local. Dado
e passado Besta cidade de Canoi
nhas, no Cartório do Crime, aos

vinte e seis dias do mes de ou

tubro de mil novecentos' e cinco
enta e sete. Eu, Zeno Benedit.o
R. da Silva, Escrivão o <iatilografei
e escrevi.

O Juiz de Direito - Paulo
Peregrino Ferreira

Está conforme o original e dou
fé Data supra.

O Escrivão - Zeno Benedito
Ribeiro da Silva.

Panelas e louças
Casa Erlita

UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos" pôstos de
qualificação da cidade.

Venezianas

9-11·1957

Registro Ci v iI
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Ci
vil de Major Vieira, Município e

Comarca de Canoinhae, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Alberto Glevinski e Estefania Bo
reck. Ele, natural deste Estado,
nascido neste Distrito no dia 29
de março de 1932, lavrador, sol
teiro, filho de" Vicente Glevinski
e de Dona Aguida Glevinski, do
miciliados e residentes neste Dis
trito. Ela, natural deste Estado,
nascido neste Distrito no dia 11"
de novembro de 1935, doméstica,
solteira, filha de André Boreck e

de Dona Maria Boreck, demicilia
dos e residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos
'exigidos pelo Código Civil art.
180.' Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o. E pa
ra constar e chegar .este ao co

nhecimento de todos lavrei o pre
sente que será afixado no lugar
de costume e publicado DO Jornal
"Correio do Norte", da cidade de
Canoinhes.

Major Vieira, 4/11/1?57,
Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil,
i '

Propriedades à venda
Vende-sem diversos lotes

na rua Major Vieira.

Dois lotes na rua Paula
Pereira, em frente à Casa
Novo Mundo.

Dois bangalôs em frente
à Igreja Evangélica Luthe

r:ana.
Uma casa de madeira

com água encanada e ins

talações sanitárias, na rua

12 de Setembro.'

Tratar com o sr. Theo-
doro Humenhuk. Ix

A'venda
1 camionete Ford F-3, ano

de fabricação 1952, em per
feito estado de conservação,
com apenas 38.000 km. Ne

gocio de ocasião.
. para janelas - 'varandas etc.

Ver e tratar com o snr. Qualquer tamanho. Sob medida.

�!�;:�LDO BUBA nesta

I
Pedidos· com Sr. Guilherme Loefler

Canoinhas -: - S. c.

\

Curiosidades ...
Quando, nos tempos idos, visi

te i o Museu Paranaense, examinei
com a curiosidade de quem caiu
da lua, entre outras coisas - (:)

arco, as flechas dos indios.i, Exa- '

minei-os por simples motivo que;;
eram no museu. Nas matas tam
bém encontrei depois machadoa de ,

pedra que os primitivos habitantes
do Brasil usavam. Mas como não
era no museu, não despertou curio- .

aidade. E lá se foi o machadinho
sem deixar veatigios Não é sô.
Nas localidades mais afastadas às
vezes está aberto um museu vivo
com várias curiosidades que por
falta de colecionadores levam o

destino do machadinho.
; Anos atrâz, um lavrador dêste

Município encontrou nas roças al-
.

guns pedaços de madeira conver

tidas em Pedra duríssima. E r a

certamente a madeira de tarumã
que - dizem - tem essa pro
priedade de "virar em pedra"
quando submersa n'agua durante
deoenios ou séculos.

J. WZOREK

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

e Persianas

Fone 271

PROVIMI o produto que se esperava, agora tam
bém no Brasil e em CANOINHAS, a

marca que se impôs em grandes países.

foi adotado na alimentação do gado pelos
países mais adiantados. O produtor_de

seja resultados reais e concretos: SAUDE E PRODUÇAO.
Tais vantagens são proporcionadas pela marca PROVIMI, que

garante a melhor qualidade em rações.
Quando os animais não são suficientemente providos de sais minerais,
veremos como resultado uma produção de leite mais redUzida;

fecundidade dimlnuída; distúrbios da procriação.
Indicações: Aumenta a produção de leite; traz .maior fôrça e resistencia

e conseqüentemente mais. saúde - Completa a necessidade exata
de minerais na deficiencia existente r: Produz maior rendimento
à alimentação - Crescimento rápido, e completo do bezerro.

DOSES: Vacas leiteiras, 75 a 100 gramas por dia, misturado à forragem.
Novilhos, 50 gramas por dia; Gado de corte, iO

"""

a 50 gramas
por dia ou misturar 3 sacçs de sal de 60 kgs. com um saco de
50 kgs. de sais minerais PROVIMI.

"

SENHORES FAZENDEIROS E AGRICULTORES:
PROVIMI é o produto que fortifica o seu gado, aumenta a sua produção
de leite, dando-lhe maior rendimento e vantagem. Temos PhOVIMI para

pronta entrega; vendas avulsa e e.TI sacos de 50 kgs. líquido.
Acondicionado em sacos de papel e juta.

Para maiores esclarecimentos e informações, procure os únicos
revendedores do Município de Canoinhas

PRO VI iv11
Minetais

Com. e Ind. H. Jordan S. A.
Rua Getúlio Vargas, 562

Proteínas Vitaminas

PARA FERIDAS,.. '

""
'

ECZE.MAS,
IN FI,JÀ.MACO E 5,
C\OCEI�ASI
FRIEIRAS,

���_�Sl ETC.'
.
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Valiosos prêmios
dOS lavradores
Um dos setores que está me

recendo acurada atenção da Co
missão Organizadora da 2.a
Exposição é este de contemplar
os lavradores concorrentes, com
prêmios em utilidades, pela par
ticipação no certame.

O Sr. Presidente da A R C A
espera distribuir entre outros

utensílios, arados, enxadas, ma
chados, foices, prêmios estes que
serão de grande valor para os

colonos, além de medalhas, taças
e troféus.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE ás 20 horas Impróprio até 14. anos

Sensacional grograma duplo:
TESOURO DO 'MAR - em technicolor

com John Agar e Rosemarie Bowe
"Por causa de uma linda mulher, ele desceu ao fundo do

mar em busca de um fabuloso ...

e MEU FILHO. NÃO SE VENDE
com Richard Calson e Marta O'DriscolL

,

Conto da serie: AS Aventurõ.s do Capitão Kid

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

TESOURO DO, MAR
Conto da serie: As Aventuras do Capitão Kid

DOMINGO _.!: lIo h�;:.s - Irnp, até 14 anos

VAMOS COM CALMA
com OSCARITO, Cyll Farney, ELIANA, Ivan Curi,

Wilson Grey e outros.
-----

2a. FEIRA" - ás 20 horas -, REPRISE - Impr, até 14 anos

,3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas - Impr. até 18 anos

Mulheres que trabalham
.
'

com Rosita Quintana, Columba Dominguez e Andréa Palma
"Uma história que interessa às mulheres de todo mundo"

5a. FEIRk. - às 20
.

horas - Impróprio até 14 anos

TERRA ENSANGUENTA8A
com Gregory Peck, Wín Min Than, Brenda de Banzie

e Bernard Lee
"A terra queimava ... a sede o devorava ...

' a morte
rondava .... mas a .missão deveria, ser cumprida".

6a. Feira - Feriado N�cional - às 20 hs, - Imp, até 14 anos

ÓDIO ENTRE IRMÃOS
com Cornel Wilde, Jean Wallace e Dan Duryea

"Vidas separadas poo um ódio mortal... Vidas, em perigo
arrastadas por desenfreada ambição".

Não deixem -de assistir breve neste cinema a

soberba produção de Walt Disney
P L A 'N'I C I E I M E N S A

"

\

Be�eficente
Geral

.Sociedede
Assembléia

Operária
Extraordinária

Da ordem do Snr. Presidente, convido os senhores asso

ciados para a assembléia geral extraordinária a ser realizada em .

data de 10 de Novembro próximo, pelas 10 horas, na séde social,
afim de ser deliberado e resolvido sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação do contrato de arrendamento e financia
mento a ser celebrado com o Banco do Brasil SIA.

2) Diversos de interesse social.

Observação: Não havendo número legal na hora marcada,
, .a Assembléia funcionará trinta minutos mais tarde, com qualquer
número de presentes.

Canoinhas, 26 de Outubro de 1957
Rolf W�lter - 10 secretário

AVISO
A Diretoria da Sociedade comunica aos interessados que,

dentro de pouco tempo, lançará as bases para concurrência pú
blica, cora "o fim de arrendar os serviços dê bar e salão da So
ciedade, na nova séde . social; igualmente, para arrendamento de
di versas salas do prédio novo. Informações mais 'detalhadas com

o Sr, Presidente..
Comur;ic� aos srs. associados que, por motivos de abso
luta força maior, não vai ser possível realizar o tradi
cíonal baile de natal.

A Diretoria.

.,

510
432
50

Enlace Baurner-Riede
Realiza-se hoje, na cidade

de Rio Negrinho, o enlace matri
monial do ncsso amigo sr. Ottmar
Riede, filho da exma. Sra. Vva.
Rosa Riede, com a srta, Anita
Baumer, filha da exma. Sra. Vva.
Emma Baumer, radicadas naquela
cidade.

Apresentamos ao jóvem par
nossas sinceras felicitações.

Enlade Varela-Dietrich
Realizam-se hoje na cidade de

Tijucas neste Estado, as cerimônias
do enlace matrimoniál da gentil
senhorinha Gecy. filha dileta do
Sr. Guilherme Varela e de Dna.
Adelaide Galloti Varela, com o .

Sr. Dr. Aldo Pedro Ditrich,
filho do casal Adolfo Ditrich, re

sidenter em Marcilio Dias.

Aos jóvens nubentes e exmas.

famílias, apresentamos nossas fe
licitações.

Certificado
ginasial pelo
Artigo 91
RIO, 31 (RádioP) - De acor

do com o Artigo 91 da lei or

ganica de ensino secundário, em
face à lei do Congresso Nacio

nal, sancionada pelo "presidente
da. República, permitirá aos

maiores de 18 anos 'a obtenção
do certificado de licença gina
sial mediante a prestação de
exames de madureza referentes
ao ciclo do curso secundário,
após estudos realizados sem ob
servância do regime escolar exi

gido do decreto-lei n. 4.244, de
nove de abril de 1942, Nas mes
mas condições permitir-se-á a

obtenção do certificado de li
cença colegial, clássico ou cien

tífico, aos maiores de vinte anos,

portadores do certificado' de li

cença ginasial ou diploma equi
valente. O parágrafo primeiro
do artigo noventa resa que os

candidatos deverão prestar exa

mes de madureza reforentes ao

primeiro e segundo ciclos do
curso secundário duma só vez

ou em duas çonjuntas e con

secutivos, de disciplinas afins.
Os exames de madureza, diz

ainda o parágrafo segundo, de
verão ser prestados perante es

tabelecimentos de ensino secun

dário federal ou equiparados e

observado o disposto no pará
grafo anterior. Reza tambem o

parágrafo terceiro que o Minis
tério da Educação e Cultura
buscará assegurar anualmente a

prestação de exames de madu
reza a todos os que os requei
ram, preenchidas as formalida-
des de instrução.

.

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR

votos
«

«

• \:->

M W" 'M'!!Wjaw' Mm ._, -

No Cineminha "São Francisco"

HOJE, Sábado, às 20,15 hs,
Moscou, 1865... TSCHAIKOWSKI ...

Noite de Baile
Um Filme da UFA - A Vida .e a Música Imortal do

Máximo Compositor Russo

cf ZARAH LEANDER, MARIKA ROEKK e HANS STUEWE
LEGENDA EM PORTUGUÊS.

1M ....

AMANHÃ, às 15,30 hs. e às 20,15 hs.

IIGELEIRAS DO INFERNOu
-DRAMA-

com John WAYNE e Lloyd NOLA�

Segunda-feira, às 20,15 hs.

Reapr.esentação do Filme Alemão

MUITA COlSA� .. EM
POUCO ESPACO

"

Nereu Ramos não teve outra
saida, senão a renuncia. Sua
saida 'daquele Ministério repre
senta uma vitória para a ala do
Deputado Leoberto Leal. Dizem
que as relações entre Nereu e

Leoberto não andam muito bôas
Não será nenhuma surpresa se

nas proxímas eleições para Co
vernador, o Nereu bombardear
a candidatura Leoberto. Vamos
esperar pelos acontecimentos,
Muita coisa vae acontecer ...

É o último pâsso para a to
tal desmoralização do governo
municipal desde que assumiu a

.

<Prefeitura até a presente data
nada tem feito. em benefício de
Canoinhas. É um Prefeito que
"passa o dia na Prefeitura sem

nada resolver, Faz e desfaz na

mesma hora.

Grande parte dos funcionários
que estão sob seu comando vi
vem por conta de ninguem,
principalmente os do Interior
- uns fazendo brigas de! galo,
outros fazendo roça e outros

caçando, Ja qUE' falamos em dia
útil da semana passada, fechou
a Intendencia e foi caçar. Por

azar, naquele dia. diversos ci
dadãos foram à Intendência pa
ra pagarem seus impostos. De
vem ter ficado surpreendidos
ao encontraram a Intendência
fechada. Isso já é abuso! E de

pois não gostam quando se diz
a verdade. Por ai se ve, sem

sombra de dúvida, que o góver
no municipal está há um pllSSO
da total desmoralização. póbre
Canoinhas. Mas não .ha de ser

nada. O tempo passa. Daqui hâ
dois anos, se Deus quizer, para
que Canoinhas reencontre (l ta

mínho do progresso, o povo irá

eleger um Prefeito udenista,
porque os canoinhenses sabem

perfeitamente que só com utn

elemento da U.D.N. na Prefei- !

tura é que pode haver progresSO
em nossa terra. E então, o atual
prefeito, envergonhando-se da

péssima administração que fez,

poderá meter a vióla no sacO e

ir cantar lá para as bandas de

Fóz do Iguaçu ...

Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 9 de Novembro de 1%7 . N. 473

Concurso Rainha da 2a. Exposiçã�
1a. apuração realizada em 7 de novembro

na Loja das Novidades
Maria Tereza Miranda Lima
Terezinha M. Machado

.

.luci Reinert

Ultimá viagem do Prefeito à

Elorianôpolisr-
O jornal O Estado de Floria

nópclís do dia 31 de outubro

publicou o seguinte «Esteve ern

Florianópolis o Prefeito Harol
do Ferreira, de Canoinhas. O

prestigioso Presidente do PTB
está realisando uma eficiente e

elogiosa administração).
Interessante seria o BV, o

maior do sul do mundo, fazer
um convite ao autor da nota

para que viesse admirar a efi
ciente e elogiosa administra

ção do Prefeito, mais conheci
do entre nós como «Prefeito
Relampago»

'

Leoberto chegou e ficou mui
to admirado com tal adminis
tração, pois onde chegou, não
lhe deram «bola», tudo porque
o «homenzinho» é mesma ruim ...

Coisas de Época de Eleição:
No dia que lançaram a' candi
datura do atual Prefeito Relam

pago, ele disse assim «Se eu fôr
eleito Prefeito de Canoinhas,
não quero mais me chamar
Haroldo Ferreira, se não fizer

aquele aterro do Campo D'agua
Verde e campo de futebol em

seis meses" ...

Viagem à Luar- Aconselho o

Prefeito de Canoínhas," o tal
" «Prefeito Relampago> canditar
se para ir no próximo «SPUT
NICK» satélite russo, até a lua,
a fim de lá, demonstrar sua es

tupenda, colosssl: e piramidal
administração ...

Ponte:- A do Rio Agua Ver
de, a última que quebrou, foi,
construida pelos industriais da

quele bairo em apenas 10 ho

ras, mas em compensação a que
está sendo adminintrada pela
Prefeitura, ja esta levando 15
dias. Mas afinal de contas, va

mos aguentar muito tempo esse

estado de lástima e desinteresse?

Remmciou.- Reconheceu do

que sua perrnanencia "no Minis
tério da Justiça estava sendo
mal vista por certos políticos do
PSD e PTB, inclusive pelo de

putado Leoberto Leal, o Snr. cacique

-

F!

TUDO POR PREÇO DE FÁB'RICA
Para o Natal encomendem desde já um . pre'lente

que sempre agrada. Temos para pronta entrega:
Grupos estofados a partir de Cr$ 3.800,00
Divãs a partir de Cr$ 1.500,00
Colchões de molas para casal Cr$ 1.800,00
Colchões para inverno e verão Cr$ 3 500,00
Fabrica-se qualquer tipo de móveis estofados por

encomenda. Agora com variado sortimento de tecidos para
estofamentos a disposição e escolha do freguês. Ganhe di

nheiro comprando mais barato na EXPOSIÇÃO DE MOVEIS,
à' rua Eugênio de Souza 299, na Fábrica de Estofamentos e

Colchões de Ernesto Fischer.
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